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Klimatet förändras
Strategin går ut på att ta höjd för att kunna hante-
ra de effekter som klimatförändringarna kommer 
att ge i framtiden. Det handlar om att titta på vår 
sårbarhet av förändringarna, se till vårt behov av kli-
matanpassning och utifrån det utveckla en konkret 
strategi för vad vi behöver göra och när. 

Här kan du läsa om klimatförändringens på-
verkan på Ystad samt förslag till åtgärder för att 
hantera förändringarna.



Strategier för staden Ystad 2030 67

Översvämningsrisk
Översvämningsrisken längs kommunens kuststräcka 
har analyserats med kommunens höjdmodell.
I Figur 4-6 visas områden som riskerar att över-
svämmas vid medelvattenstånd år 2100 samt vid 
100-årshögvatten idag och år 2100. De streckade 
områdena står inte i direkt förbindelse med havet 
och kommer troligtvis inte att hinna översvämmas 
vid ett kortvarigt högvatten.

Klimatförändringens påverkan
Stranderosion
Stigande havsnivåer kommer medföra att erosionen 
av kommunens sandstränder ökar. Inom planområ-
det väntas sandstränderna backa med cirka 30 – 60 
meter bara som en följd av havsnivåhöjningen, om 
inga skyddsåtgärder vidtas. Detta kan leda till skad-
or på vägar, bebyggelse och övrig infrastruktur. 

Sweco Malmö Kust och vattendrag har på uppdrag 
av Ystads kommun utfört en klimatutredning av 
planområdet för kommunens fördjupade översikts-
plan för Ystad tätort. Fokus har särskilt legat på 
effekterna av stigande havsnivå, men även andra 
klimatrelaterade effekter har belysts, såsom påver-
kan på grundvatten, ytavrinning och VA-system. 
Klimatanalysen fokuserar på dagens förhållande och 
förväntade förhållanden år 2100. Beskrivningen 
av klimatförändringens påverkan på Ystad baseras 
på SMHI:s regionala klimatanalys för Skåne län 
(SMHI, 2011).

I utredningen föreslås strategier för hur kommunen 
kan arbeta med klimatfrågan samt lokalspecifika 
åtgärder som kan genomföras i klimatanpassnings-
syfte på kort, medellång eller lång sikt. Texten i det 
här avsnittet grundar sig på Swecos rapport.

Nuläge
Planområdet omfattar cirka en mil kuststräcka. 
Markanvändningen inom området består av tätorts-
bebyggelse, fritidsbebyggelse, industriområden, väg, 
järnväg, hamn, marina, jordbruksmark, rekreations-
områden och badstränder.

Ystads läge vid kusten gör att staden kommer att 
påverkas av stigande havsnivåer som leder till ökad 
erosion, ökad översvämningsrisk och höjda grund-
vattennivåer. Översvämningsrisken bedöms även 
öka till följd av ökad extrem nederbörd. Skyfall, 
som innebär stora mängder nederbörd på kort tid, 
förutses bli vanligare och intensivare i framtiden.

Figur 4-6. Områden som riskerar att översvämmas vid medelvattenstånd år 2100 samt vid 100-årshögvatten idag 
och år 2100. Karta: Sweco
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Badvattenkvalitet
Badvattenkvaliteten kan påverkas av klimatföränd-
ringen på flera sätt. En höjning av vattentempera-
turen medför ökad risk för algblomning och tillväxt 
av bakterier. Ökad frekvens och intensitet av skyfall 
leder till att mer föroreningar sköljs ut i havet och 
att risken för bräddning på avloppsnätet ökar.

nederbördsmönster, ändrad grundvattenregim samt 
grundvattenförändringar kopplade till höjd havsni-
vå.

Utöver detta kan klimatförändringen på flera sätt 
påverka grundvattenkvaliteten vilket indirekt kan 
komma att påverka planområdet genom dess vat-
tenförsörjning. Detta behandlas dock inte i denna 
rapport.

Dagvatten och dikningsföretag
Möjligheten att omhänderta dagvatten inom plan-
området påverkas både av ökad extrem nederbörd 
och av höjd havsnivå. När havsnivån stiger förskjuts 
trycklinjen till utloppet i havet så att systemet blir 
trögare och kapaciteten minskar. Om invallningar 
och upphöjning av markytor byggs för att skydda 
låglänta områden från översvämning ifrån omgiv-
ningen kan det leda till att vatten istället stängs 
inne.

Befintliga dagvattensystem är dimensionerade efter 
rådande förhållanden då de byggdes, för att dämma 
upp till marknivå vid regn med 10 års återkomsttid. 
Den dimensionerande nederbörden kommer där-
med att överskridas oftare i framtiden, vilket ökar 
risken för översvämningar.

De dikningsföretag som går genom tätorten kan 
förväntas belastas med större flöden vid ökad ex-
trem nederbörd eftersom deras avrinningsområden 
är relativt små och delvis består av hårdgjorda ytor.

En mer korrekt bedömning av översvämningsrisken 
i dessa områden kan bestämmas med hydraulisk 
modellering av högvattenscenarierna. Metoden som 
använts tar ej heller hänsyn till översvämning som 
orsakats av våguppspolning. 

Om kusten exponeras för höga vågor kan dessa 
skölja upp till en högre nivå än ett 100-årshög-
vatten. Till skillnad från högvattennivån, är upp-
spolningsnivån inom planområdet starkt beroende 
av lokala förhållanden. Vid dimensionering av kust-
skydd och mer detaljerade riskanalyser krävs därför 
noggranna beräkningar eller modellering.

De kustavsnitt inom planområdet som är mest 
exponerade är stränderna väster om gjuteriområ-
det och i västra delen av Ystad sandskog. Innanför 
pirarmarna till Ystads hamn dämpas vågklimatet, 
risken för översvämning till följd av våguppspolning 
är därför mindre. I planområdets västra delar är 
lutningen ner mot kusten betydligt brantare än i de 
östra delarna. I väster bedöms risken för översväm-
ning orsakad av våguppspolning därför som liten. 
I öster finns däremot risk för att våguppspolningen 
kan leda till översvämningar vid lägre vattenstånd är 
100-årshögvatten eftersom vågorna kan skölja över 
eller bryta igenom stenskoningar och sanddyner 
och översvämma lägre liggande områden bakom 
stranden.

Grundvatten
De förändringar i grundvattenförhållandena som 
orsakas av klimatförändringar och som bedöms 
påverka planområdet är ändrad grundvattennivå 
till följd av förändrad temperatur och förändrat 
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Vid exploatering av nya områden framför den 
befintliga bebyggelsen kan grundläggningsnivån i 
sig fungera som översvämningsskydd för bakomlig-
gande områden.

Avrinning
Vid all fysisk planering bör hänsyn tas till vattnets 
naturliga väg genom landskapet. Avledning av dag-
vatten i öppna system och styrning av avrinningen 
genom höjdsättning kan ersätta eller komplettera 
traditionella ledningssystem under mark. Man bör 
alltid utreda vad som händer vid extrema neder-
bördstillfällen då dimensionerande förutsättningar 
överskrids. Bostadsområden, vägar och parker bör 
utformas så att ytligt avrinnande vatten leds ut mot 
havet eller till ytor där skadorna av en översvämning 
minimeras. 

Åtgärdsförslag
Åtgärder för klimatanpassning ska vara effektiva, 
funktionella och smälta in i landskapsmiljön. Op-
timalt är om klimatanpassningen kan utföras så att 
den tillför ett värde för tätorten och inte enbart ses 
som en kostnad.

Kustskydd
För att möjliggöra en förtätning av Ystads tätort 
och samtidigt uppnå ett kostnadseffektivt översväm-
ningsskydd föreslås en proaktiv strategi där Ystad 
flyttar ut mot havet istället för valla in sig. Det finns 
flera fördelar med denna strategi. Till exempel kan 
kommunen genom att anlägga översvämningsskydd 
i samband med exploatering låta exploatören bekos-
ta översvämningsskyddet.

Förslaget harmonierar med Ystads strategi att möta 

skyddet ska finnas kvar med samma omfattning om 
100 år. Alltså bör bebyggelse inte planeras närmre 
strandlinjen än strandskyddssträckan plus den 
bedömda erosionssträckan inom 100 år. I områden 
som redan exploaterats och där kommunen avser 
att skydda kuststräckan och befästa kustlinjen kan 
exploatering tillåtas närmre strandlinjen.

Grundläggningsnivå
Det är många faktorer som påverkar vilken nivå 
som är lämplig för grundläggning vid nybyggna-
tion. Dels behöver hänsyn tas till stranderosion 
och översvämning i samband med högvatten och 
stormar och dels till lokala yt- och grundvattenför-
hållanden. Det är även viktigt att se vilka befintliga 
och planerade skydd mot översvämning som finns i 
området samt om det finns befintlig bebyggelse och 
vilken nivå denna ligger på.

Det är därför opraktiskt att bestämma sig för en 
fast lägsta grundläggningsnivå inom en kommun. 
Bedömning bör istället göras från fall till fall, inom 
olika områden. I Ystad kommun rekommenderas 
att grundläggningsnivån studeras närmre och utreds 
i områden som:

• är belägna under +5 m,
• ligger inom ett område som identifierats som 
en lågpunkt i terrängen,
• ligger inom ett område som riskerar att erode-
ra bort till följd av havsnivåhöjningen och med 
hänsyn till nuvarande erosionsförhållanden, 
eller
• ligger inom ett område med höga grund-
vattennivåer.

Förslag till framtida utveckling
Klimatförändringens påverkan fram till år 2100 
visar på ett stort behov av åtgärder för att förhindra 
översvämning av bebyggda områden inom planom-
rådet. Skulle ett 100-års-högvatten inträffa år 2100, 
utan att några skyddsåtgärder har vidtagits kommer 
översvämningar att orsaka stora materiella skador 
och störningar av viktiga samhällsfunktioner. Vid 
planering av skyddsåtgärder för ett samhälle år 2100 
är det viktigt att åtgärderna är flexibla.

Övergripande strategi
Vid planering bör hänsyn tas till lokala erosionsför-
hållanden. Om strandlinjen flyttas bakåt över tid 
behövs en buffertzon mellan havet och bebyggelsen 
så att det finns tid och utrymme för anpassning 
och planering. Vid exploatering av nya områden 
finns möjlighet till att lära av gamla misstag så att 
bebyggelsen placeras på marknivåer och avstånd 
från stranden som är hållbara ur ett långsiktigt 
perspektiv.

En stor del av de erosionsproblem vi ser idag 
har uppstått till följd av strandnära exploatering. 
Stränder är dynamiska system som naturligt för-
flyttas, vilket inte nödvändigtvis beror på långsiktig 
erosion. 

Vid planering av strandnära bebyggelse bör en buf-
fertzon bevaras mellan bebyggelsen och havet. Om 
det finns en bred oexploaterad zon mellan strand 
och bebyggelse tillåts strand- och vegetationslinjen 
att flyttas fram och tillbaka. Det finns då även ut-
rymme för att vidta åtgärder mot långsiktig erosion.
Den oexploaterade zonen bör sträcka sig längre än 
strandskyddet, en tumregel kan vara att strand-



70 Strategier för staden Ystad 2030

Gräsbevuxen jordvall, Jyllands västkust. Bild: Sweco

Konstgjorda sanddyner med gaboinkärna och plante-
rad strandråg för att binda sanden, Ängelholm. Bild: 
Sweco

Skydd för kustens olika delar
Förslagen till kustskydd görs ur ett 100-årsper-
spektiv. Detta för att kommunens planering ska 
möjliggöra en långsiktig exploatering och att det 
också i framtiden ska finnas fysiskt utrymme för 
att uppföra kustskydd. När kustskydden behöver 
genomföras i tid beror på risken för översvämning 
i området och hur denna påverkas av stigande 
havsnivåer. Åtgärderna klassificeras efter vad som 
behöver genomföras på kort, medellång och lång 
sikt. Tidsintervallen definieras i Tabell 6-1.

Förslag till ställningstagande:
Kommunen intar en proaktiv strategi där Ystad 
flyttar ut mot havet istället för att valla in sig.

Upphöjd bebyggelse som skydd mot översvämningar i 
Doesburg, Nederländerna. Bakom de byggnader man 
ser på fotografiet är lägre bebyggelse belägen. Bild: 
Sweco

Upphöjd strandpromenad Nora Strand, Danderyd. 
Bild: Sweco

havet och innebär att fler bostäder kan tillskapas i 
attraktiva vattennära lägen. Det är viktigt att höjd-
sättningen för dessa områden noga planeras för att 
undvika problem med översvämning även efter år 
2100 samt att byggnaderna konstrueras, såväl med 
avseende på utformning som på materialval, för att 
tåla viss översvämning.

I områden med naturliga stränder anammas samma 
strategi. Det bedöms inte som rimligt att låta 
kuststräckan inom planområdet backa vid höjda 
havsnivåer. Istället föreslås åtgärder som ökar strän-
dernas attraktivitet samtidigt som bakomliggande 
bebyggelse och infrastruktur skyddas mot erosion 
och översvämningar. I dessa områden rekommen-
deras strandfodring och uppbyggnad av sanddyner, 
vilket redan tillämpas i Ystad sandskog.

Inom övriga områden kan marknivåerna lokalt hö-
jas till nivåer som skyddar mot framtida extremhän-
delser. Detta kan innebära upphöjning av vägar och 
gångstråk, anläggning av murar/vallar, med mera.
Åtgärderna kan med fördel utföras i etapper, till 
exempel kan gator vid omasfaltering successivt höjs 
med några centimetrar så att de slutligen når den 
nivå som krävs till år 2100. Vid höjning av gator är 
det viktigt att ta hänsyn till anslutningar som på-
verkas av upphöjningen samt hållfasthetsfrågor för 
vägbankar som kan komma att utsättas för vatten 
och vågverkan.

Bilderna till höger visar exempel på hur de olika ty-
perna av åtgärder nämnda ovan gestaltats på andra 
platser.
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Åtgärdsförslagen som presenteras kan betraktas som 
översiktliga, principiella förslag och för vissa del-
kuststräckor ges olika alternativ. Innan kommunen 
beslutar sig för att genomföra någon av åtgärderna 
bör en utredning genomföras som belyser vilket 
underlag som finns och vilka kompletterande utred-
ningar som behövs. Baserat på en riskanalys behöver 
man ta ställning till vilken typ av händelse och för 
vilken återkomsttid som skydden ska dimensione-
ras. Analysen bör även omfatta en samhällsekono-
misk kostnads-nyttoanalys.

Väster om reningsverket
Kort sikt
På stranden längst i väster föreslås stenskoning eller 
annat släntskydd för att skydda väg 9 mot erosion. 
För att behålla stranden och undvika negativa ero-
sionseffekter av åtgärden bör den kombineras med 
sandutfyllnad framför stenskoningen (Figur 6-5).

Lång sikt
På lång sikt kommer ytterligare åtgärder att krävas 
för att skydda väg 9 och bevara områdets natur- och 
rekreationsvärden, eventuellt strandfodring (Figur 
6-6).

Figur 6-5. Åtägrder på kort sikt inom delsträcka A - väster om reningsverket. Karta: Sweco

Figur 6-6. Åtägrder på lång sikt inom delsträcka A - väster om reningsverket.Karta: Sweco
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Öster om reningsverket
Lång sikt
Stranden ligger nära centrum och har potential att 
utvecklas till en stadsnära badplats. Idag finns ero-
sionsskydd på stora delar av sträckan, dessa kommer 
i framtiden att behöva utökas för att skydda den 
bakomliggande slänten. Om kommunen vill bevara 
och utveckla strandens rekreationsvärden rekom-
menderas strandfodring istället för hårda skydd 
(Figur 6-7).

Gjuteriområdet
Lång sikt
För att skydda området mot översvämningar vid 
stigande havsnivåer kan stenskoningen och den 
bakomliggande jordvallen behöva höjas upp. 

Figur 6-7. Åtgärder på lång sikt inom delsträcka H - öster om Reningsverket. Karta: Sweco

Figur 6-8. Åtgärder på lång sikt inom delsträcka C - Gjuteriområdet. Karta: Sweco
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Väster om marinan
Medellång sikt
Stranden har stor potential och ett strategiskt läge 
med närhet till centrum och marinan. Om kom-
munen vill bevara och utveckla stranden rekom-
menderas strandfodring som erosionsskydd. Badvat-
tenkvaliteten behöver förbättras, vilket kan göras 
genom åtgärder på kommunens brädd- och dagvat-
tenutlopp samt genom tångrensning. Kommunen 
bör då även se över möjligheten till att omlokalisera 
båtuppställningsplatsen. För att skydda den bakom-
liggande järnvägen mot översvämning rekommen-
deras invallning genom att gång- och cykelvägen 
mellan havet och järnvägen höjs upp (Figur 6-9). 
Åtgärden kan kombineras med upphöjda konstru-
erade sanddyner. Alternativt kan järnvägen skyddas 
med en vegeterad jordvall.

Figur 6-9. Åtgärder på medellång sikt inom delsträcka D - väster om marinan.Karta: Sweco
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Hamnen och marinan
Medellång sikt
Hamnen och centrum föreslås skyddas mot över-
svämning i samband med exploatering av hamn-
området (Figur 6-10). Den yttre raden med bebyg-
gelse förläggs på mark som höjs upp för att skydda 
bakomliggande bebyggelse. Bebyggelsen bör höjas 
upp till +3,5 m för att klara ett 100-årshögvatten år 
2100 med hänsyn till de vågor som kan bildas inne 
i hamnen och för att uppnå en säkerhetsmarginal. 
Husen bör även utformas för att tåla viss översväm-
ning.

Upphöjning av marknivån i områden avsedda 
för bostäder görs i samband med exploatering. I 
den delen av hamnen som fortsatt kommer att ha 
hamnverksamhet höjs kajerna upp allteftersom för 
att anpassas till de tekniska förutsättningarna. Åt-
gärder kan eventuellt göras i samband med renove-
ring eller nyanläggning av kajer.

Dagvatten från de lägre belägna områdena i cen-
trum kommer troligtvis att behöva pumpas.

Figur 6-10. Åtgärder på medellång sikt inom delsträcka E - hamnen och marinan. Karta: Sweco
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Öster om hamnen
Lång sikt
Den befintliga stenskoningen bör kontrolleras och 
underhållas regelbundet. För att anpassas till sti-
gande havsnivåer kan den behöva höjas upp (Figur 
6-11). Eventuellt kan området bakom tåla viss 
översvämning.

Figur 6-11. Åtgärder på lång sikt inom delsträcka F - öster om hamnen.Karta: Sweco
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Ystad sandskog väster
Kort sikt
Området är erosionsutsatt och det är stor risk för 
skador på bebyggelse och infrastruktur redan med 
dagens förhållanden. Kommunen bör fortsätta att 
strandfodra som erosionsskydd. Ett brett strandplan 
ger även ett ökat skydd mot översvämningar.
För att skydda bakomliggande bebyggelse bör 
sandklitternas och strandpromenadens nivå och 
motståndskraft utredas längs hela sträckan. Eventu-
ellt krävs åtgärder redan idag för att minska över-
svämningsrisken. Strandpromenaden och klitterna 
bör successivt höjas upp för att anpassas till stigande 
havsnivåer.

Ystad sandskog öster
Lång sikt
På lång sikt behöver väg 9 skyddas, antingen med 
en vall eller genom upphöjning av vägbanan (Figur 
6-13). Då skyddas även bebyggelsen norr om väg 9.

Figur 6-12. Åtgärder på kort sikt inom delsträcka G - Ystads sandskog väster. Karta:Sweco

Figur 6-13. Åtgärder på lång sikt inom delsträcka H - Ystads sandskog öster. Karta: Sweco
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redan idag ta höjd för säkerhetsmarginaler om 
åtgärderna är kostsamma att justera i efterhand.

Åtgärdsförslagen baseras på den kunskap som vi har 
idag. Åtgärder som är tänkta att utföras på längre 
sikt bör givetvis omprövas efter den nya kunskap 
som finns vid tidpunkten för genomförandet. Det 
är ändå viktigt att ta med åtgärdsförslagen i plane-
ringen och avsätta mark, så att det finns utrymme 
att genomföra åtgärderna när de behövs.

aktuellt. De områden som då bör prioriteras är låg-
länta kustnära områden med bebyggelse eller höga 
naturvärden samt områden som är intressanta ur 
vattenförsörjningsperspektiv.

I övrigt bör de tekniska försörjningssystemen för 
dricksvatten, avloppsvatten och dag-vatten utformas 
så att de inte skadas av en förändrad grundvattensi-
tuation. Likaså måste dessa system utformas så att 
de inte vid ändrat klimat och extremväderssitua-
tioner bidrar till negativ påverkan på grundvattnet, 
till exempel genom läckage, bräddning eller förore-
ningsspridning.

En mer konkret åtgärd för att förhindra skador 
orsakade av stigande grundvattennivåer till följd av 
långsiktigt stigande havsnivåer kan vara att i särskilt 
utsatta områden bevara en grundvattennivå liknan-
de dagens. Detta kan åstadkommas med hjälp av 
dränering och/eller pumpning. Vid pumpning bör 
risken för saltvattenuppträngning särskilt beaktas 
och utredas.

Rekommendationer
Utredningen som Sweco gjort visar på att åtgär-
der kommer att krävas utmed hela planområdets 
kuststräcka för att skydda bebyggelse, infrastruktur 
och natur- och rekreationsområden mot klimatför-
ändringens effekter till år 2100. Den västra delen av 
Ystad sandskog bör idag ges högsta prioritet. Här 
bör kommunen säkerställa att bebyggelsen har ett 
tillräckligt skydd mot översvämningar redan idag.
Eftersom osäkerheterna är så stora inför vad klimat-
förändringen kommer att innebära bör kommunen 
sträva efter att göra så lite som möjligt, så sent som 
möjligt. Det kan dock i vissa fall vara lönsamt att 

Dagvatten
Kommunens dagvattenhantering behöver anpassas 
för att klara av extrema händelser år 2100. När 
områden vallas in för att stänga ute höga havsnivåer 
kommer vissa dagvattenutlopp att behöva förses 
med backventiler för att förhindra översvämning 
orsakad av att vatten tränger in i dagvattensystemet. 
Det är även troligt att dagvatten i vissa fall kommer 
att behöva pumpas från lågt belägna områden.
När den extrema nederbörden ökar kommer flödet i 
dikningsföretagen som går igenom staden också att 
öka. För att minska översvämningsrisken kan vatten 
från omgivande åkermark antingen fördröjas upp-
ströms staden på låglänt åkermark eller ledas om så 
att det inte passerar genom tätorten.

Dagvattensystemet och dikningsföretagen har inte 
studerats i detalj inom ramen för denna utred-
ning. En strategi för hur dagvattensystemet ska 
anpassas till ett framtida klimat bör tas fram. Detta 
kan förslagsvis göras inom ramen för kommunens 
vattenplan.

Det finnas ett kulverterat vattendrag som går 
genom de lågt belägna delarna av tätorten och myn-
nar i hamnen. Genom att öppna upp kulverterade 
vatten-dragen kan estetiska och ekologiska mervär-
den tillskapas samtidigt som avbördnings-kapacite-
ten kan ökas för att omhänderta extrem nederbörd.

Grundvatten
Kunskapen om klimatförändringens påverkan 
på grundvattennivån, särskilt i kustområden, är 
begränsad. Samtidigt har grundvattenförhållanden, 
särskilt i jordlagren, stora lokala variationer. Med 
hänsyn till det kan mer platsspecifika studier vara 


